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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 368/2017
ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση παγίας προκαταβολής στη Δ.Κ. Ισθμίας και Πισσίων
για το 2017 και ορισμός υπολόγων.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 11η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα
14:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ.
27009/07-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος,
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 3ου θέματος της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
3. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.
3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες οι οποίες
συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδίου Νόμου συνιστάται πάγια προκαταβολή σε
βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική
κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος
αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο
πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.
4. Η υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β΄) Απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης και στην
οποία ορίζονται τα εξής:
Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα

με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες
(10.000) κατοίκους.
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και
περισσότερους κατοίκους.

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα

εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος
αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως
τριακοσίους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν
αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακοσίους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται

με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή
μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο
ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ΄).
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των
εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν
σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε΄)
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και
κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄).
Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία

αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες
των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του
Β.Δ. 17/5−15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22−32 του
Π.Δ. 774/1980.
3. Ο δημοτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση: α) ποσού #2.000,00# € για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για τη Δημοτική
Κοινότητα Ισθμίας στον Κ.Α 00-8251.004 του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο «Πάγια
προκαταβολή Δ.Κ. Ισθμίας» και β) ποσού #1.000,00# € για τη σύσταση παγίας
προκαταβολής για την Τοπική Κοινότητα Πισίων στον Κ.Α. 00-8251.005 του σκέλους των
εξόδων του, με τίτλο «Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πισίων».
4. Η από 07-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περί
σύστασης παγίας προκαταβολής στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας καθώς και στην Τοπική
Κοινότητα Πισίων για το έτος 2017 και ορισμός υπολόγων, στην οποία αναφέρονται και οι
δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν από την παγία αυτή, ανά Κ.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1.
α) Συστήνει πάγια προκαταβολή, για το έτος 2017, στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας, ύψους
#800,00# €, σε βάρος του Κ.Α 00-8251.004 του σκέλους των εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, προς κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
κα πρου/σμου

τίτλος

ποσό

20-6262.003

Συντήρηση ιστών δικτύων και λοιπών
εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού
Συντήρηση - διαμόρφωση χώρων
παιδικών χαρών
ΣΥΝΟΛΟ

400,00

35-6262.003

400,00
800,00

β) Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.004 του
τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού.
γ) Ορίζει υπόλογο διαχειριστή της ανωτέρω συσταθείσας παγίας τον κ. Δήμου Κων/νο
– Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ισθμίας, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος της.

2.
α) Συστήνει πάγια προκαταβολή, για το έτος 2016, στη Τοπική Κοινότητα Πισίων, ύψους
#600,00# €, σε βάρος του Κ.Α 00-8251.005 του σκέλους των εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, προς κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
κα πρου/σμου

τίτλος

ποσό

20-6262.003

Συντήρηση ιστών δικτύων και λοιπών
εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού
Συντήρηση - διαμόρφωση χώρων
παιδικών χαρών
ΣΥΝΟΛΟ

300,00

35-6262.003

300,00
600,00

β) Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.005 του
τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού.
γ) Ορίζει υπόλογο διαχειριστή της ανωτέρω συσταθείσας παγίας τον κ. Γκίκα Ιωάννη –
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος της.
Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,
33, 34, 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής – Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 368/2017.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
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